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RINGKASAN 

 Endosulfan adalah bahan aktif insektisida yang sering digunakan para 

petani untuk memberantas hama yang menggangu pertumbuhan tanaman. Dengan 

harga yang terjangkau dan dapat ditemukan di setiap toko pestisida, petani gemar 

menggunakannya karena dengan takaran sedikit dapat mempertahankan hasil 

panen. Endosulfan merupakan obat yang sangat beracun jika masuk kedalam 

tubuh mahluk hidup, menyebabkan gangguan sistem pencernaan bahkan sistem 

syaraf. Jika penggunaan dalam jangka waktu yang lama Endosulfan dapat 

mempengaruhi fungsi kerja organ seperti hepar, ginjal, paru-paru, jantung bahkan 

otak.  

Endosulfan tidak memberi efek langsung pada pengguna tetapi efek dalam 

jangka panjang karena dapat terakumulasi dalam tubuh dan tersimpan pada 

jaringan lemak. Penggunaan pestisida pada daerah pertanian dan perkebunan 

tidaklah aman untuk kesehatan lingkungan. Endosulfan bisa terbawa oleh angin, 

sehingga dapat mencemari udara. Pada daerah atau pemukiman warga sekitar 

pertanian dan perkebunan yang menggunakan Endosulfan sebagai pembasmi 

hama, dapat terkontaminasi oleh Endosulfan. Masuk melalui sistem pencernaan 

dan tertimbun dalam tubuh. Efek panjang akan menyebabkan kanker efek pendek 

menyebabkan pusing, kejang, muntah, tremor bahkan kematian.  

 Organ yang paling sering menerima jejas adalah hepar. Hepar merupakan 

organ tebesar setelah kulit yang berfungsi sebagai detoksifikasi racun dalam 

tubuh. Hepar sangat berperan aktif dalam tubuh, karena berbagai macam obat 

ataupun racun dalam tubuh akan di saring oleh hepar terlebih dahulu. Hepar yang 

mengalami gangguan akan menyebabkan sitem metabolisme dalam tubuh 
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terganggu. Hepar apabila terpapar terus menerus oleh Endosulfan akan mengalami 

perbahan hepatosit seperti degenerasi dan bahkan nekrosis. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perubahan histologi hepar mencit yang dipapar oleh 

Endosulfan. 

 Subyek penelitian ini adlah mencit jantan umur 7 minggu dengan berat 

rata-rata 20 gram. Penelitian ini berlangsung selama 2 hari dan hewan coba 

diadaptasi selama 7 hari. Kemudian 20 ekor mencit tersebut dibagi menjadi 4 

perlakuan yaitu kelompok P0 sebagai kontrol (tidak dipapar Endosulfan), 

kelompok P1 (dipapar Endosulfan 6,25mg/kgBB), kelompok P2 (dipapar 

Endosulfan 12,5mg/kgBB), dan kelompok P3 (dipapar Endosulfan 25mg/kgBB). 

Pemberian dosis tersebut diberikan secara opral dengan menggunakan sigle dose. 

Setelah adaptasi selama 7 hari, mencit langsung di beri Endosulfan secara oral 

kemudian setelah 48 jam dieutanasi dengan cara dislokasi leher. Kemudian 

dilakukan pembedahan pengambilan organ hepar pada tiap mencit. 

 Hasil perubahan histopatologi hepar penelitian ini menunjukkan bahwa 

pada pemberian Endosulfan dosis 6,25mg/kgBB dapat menyebabkan sel hepar 

mengalami radang, degenereasi dan nekrosis ringan. Pada dosis 25mg/kgBB 

merupakan dosis tertingi yang diberikan, menyebabkan radang, degenerasi dan 

nekrosis dengan kategori berat. Sehingga dengan dosis yang terkecil pada 

penelitian ini dalam jangka waktu 2 hari Endosulfan dapat menyebabkan 

perubahan pada sel hepar pada mencit. Dengan dosis tertinggi dapat menyebabkan 

kematian karena pada penelitian ini pada kelompok P3 sudah menyebabkan 

setengah dari ulangan mati.  
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